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Geachte B&W en raadsleden van de gemeente Haarlem,
Het bestuur van Geel-Wit wil graag bezwaar aantekenen voor het gepresenteerde concept visie en
ontwikkelzone ZW. Natuurlijk zijn we blij met de erkenning dat er noodzaak is voor extra speel en
sportterrein, maar wij denken dat er onvoldoende inzicht is wat de ontwikkelzone ZW voor een impact
heeft voor een club als Geel-Wit.
De meedenkgroep geeft in het concept duidelijk aan dat de speel en sportterreinen moeten meegroeien
met de toename van het aantal bewoners, iets waar wij als bestuur ons in kunnen vinden.
Geel-Wit beschikt op dit moment over 2,5 veld. In de afgelopen jaren zijn we als club al behoorlijk
gegroeid vanwege de verjonging van de omringende buurten, wachtlijsten bij andere clubs in de
directe omgeving en vanwege de stabiele, gestructureerde organisatie die Geel-Wit op dit moment is.
Op dit moment kunnen we de groei nog aan met 2,5 velden maar ook voor ons is er natuurlijk een
grens. Wij hopen dan ook dat er bij de ontwikkelvisie van ZW wordt nagedacht over de volgende
punten:
• Door bovenstaande ontwikkeling hebben we nu al een toename van ongeveer 50 – 75 nieuwe
leden per jaar.
• Door de toename van de extra woningen zal het aantal aanmeldingen flink toenemen.
• Ouders vinden o.a. bewegen een zeer belangrijke factor in de opvoeding van hun kinderen,
Voetbal is daar natuurlijk een prima sport voor.
• Het meisjesvoetbal neemt steeds grotere vormen aan, ook Geel-Wit merkt dat met het aantal
aanmeldingen van meisjes, ook deze toename zal doorzetten.
• De andere verenigingen kunnen niet veel meer elftallen borgen, onze grens is nog niet bereikt
en met een derde volwaardig veld zullen wij deze grens voorlopig nog niet bereikt hebben.
• De velden zijn toegankelijk voor de jeugd in de buurt, er kan de hele week volop worden
gevoetbald, zowel in clubverband of onderling met vrienden.
• De velden worden ook gebruikt door de scholen in de buurt. Vanwege de extra bouw van
woningen zullen de scholen ook groter worden en dus meer gebruik maken van onze velden.
Onze zorg is dat het gebied door een project ontwikkelaar maximaal wordt ingevuld voor het bouwen
van huizen vanwege het financiële gewin ten opzichte van uitbreiding van de sportvereniging de
redenen hierboven ten spijt.
Geel-Wit vraagt dan ook een waarborg van minimaal drie velden. Dit moet geen uitgangspunt zijn
maar een harde randvoorwaarde voor dit gebied. Sportvelden is een publieke zaak die vastgelegd

moet worden en niet moet worden ingevuld door een commerciële ontwikkelaar die met
huizen geld kan verdienen en niet met sportvelden.

We hebben als club veel overlegd hoe wij onze toekomst zien als vereniging. Naast de
sportieve rol die wij in Zuidwest Haarlem vervullen hebben wij ook een sociale buurtfunctie.
Met die combinatie in gedachten hebben we een variant (zie bijlage) gemaakt van de visie
zoals in figuur 7. Met deze variant wordt onze sociale rol in de buurt versterkt, is er ruimte
voor alle leeftijden om te sporten en te spelen, en bieden we tegelijkertijd een oplossing voor
het parkeren voor onze bezoekende clubs.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Lennert Böhmer
die dit project namens Geel-Wit behartigd.
Met vriendelijke groet,
E.B.T. van Lent
Secretaris s.v. Geel-Wit’20

Bijlage: Inrichting variant sportterrein in samenhang met andere buurtfuncties

